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Ostravská univerzita (OU) letos slaví 25. v˘roãí svého zaloÏení a pfii
té pfiíleÏitosti pofiádá v˘roãní Sraz absolventÛ OU. A to v netradiãním
industriálním prostoru b˘valého plynojemu!

27. fiíjna 2016 se v‰em absolventÛm Ostravské univerzity (i jejich polo-
viãkám) otevfie vûhlasn˘ vítkovick˘ Gong: multifunkãní aula, která vznikla
ve vnitfiních prostorách b˘valého plynojemu vítkovick˘ch Ïelezáren. 

Absolventi v‰ech generací tak dostanou pfiíleÏitost se po letech opût set-
kat se spoluÏáky i vyuãujícími. Zahraje jedna z nejoblíbenûj‰ích ãesk˘ch
kapel Zrní i ostravská chansoniérka Sylvie Bee. Kromû kulturní ãásti se
pfiedstaví také fakulty a absolventi budou mít moÏnost navázat pracovní
kontakty mezi sebou i s univerzitou na ContactPointu OU. Navíc letos ne-
bude tfieba spûchat domÛ – 28. fiíjna, tedy den po Srazu absolventÛ, je totiÏ
státní svátek!

„âerná Ostrava je dávno minulostí a za posledních pár let mûsto pro‰lo
neuvûfiiteln˘m v˘vojem. Jeho industriální minulost, která byla vÏdy skvr-
nou na jeho povûsti, se stává jeho silnou stránkou – b˘valé Ïelezárny se mû-
ní na kulturní centrum plné koncertních sálÛ, sportovi‰È a kaváren. 
A Ostravská univerzita s ním jde ruku v ruce. Proto je Sraz absolventÛ a
prodlouÏen˘ víkend ideální pfiíleÏitostí podívat se, co v‰echno se za tak
krátk˘ ãas mÛÏe odehrát v jednom mûstû a na jedné univerzitû,” uvádí rek-
tor Ostravské univerzity, profesor Jan Lata, kter˘ je sice pÛvodem z jiÏní
Moravy, rychle se ale stal i ostravsk˘m patriotem. 

Cena vstupenky je 200 korun pro absolventa, pro absolventa s do-
provodem 350 korun. Více informací najdete na v˘‰e zmínûném
Portálu absolventÛ OU (www.absolventi.osu.cz) nebo na v˘roãním
webu www.25.osu.cz.

V˘zva 
Studovali jste v Ostravû? Pfiijìte na sraz!V pátek 30. 9.

2016 jsme se vydali
s na‰imi vyuãujícími
do Brna. Jako první
nás doprovázela pa-
ní z muzea po staré
radnici, kde jsme by-
li úplnû nahofie, byl
tam obfií v˘hled a by-
lo tam vidût skoro
celé Brno.

Poté nás paní odved-
la k nové radnici, kde
nám fiekla rÛzné infor-
mace. Potom nás do-
vedla k mincmistrovnû
kde se s námi rozlouãi-
la. A pfiedala nás jejímu kolegovi, kte-
r˘ nám pustil 3 videa. Po 3 videích si
pro nás pfii‰el pan prÛvodce, kter˘ byl
pfievleãen do pfievleku stfiedovûkého
mincmistra. Poté co nám nûco fiekl,
nûco ukázal, jsme se pfiesunuli do
sklepa. Tam se dfiíve razily mince, by-
la zde vykopána studna, sklepy
a moÏná i poklad. 

To nám v‰echno na vlastní oãi uká-
zal, a dala se u nûj za 30 Kã koupit
mince na památku. Potom jsme se
v‰ichni unaveni, ale o hodnû chytfiej‰í
v pofiádku vrátili domÛ.

Za úãastníky exkurze Gabriela Dvorská
a Antonín Sehnal, Z· Jedovnice
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Historická exkurze 

Îáci Z· Jedovnice v brnûnském sklepení.

Hledáme spolupracovníky těchto profesí:

➔ TECHNOLOG
➔ SVÁŘEČ CO2

➔ SOUSTRUŽNÍK 
CNC

➔ ŘIDIČ VYSOKOZDVIŽNÉHO
VOZÍKU

➔ MONTÁŽNÍ PRACOVNÍK

Více informací a dal‰í volná místa najdete na stránkách www.lsletovice.cz

Kontakt: p. Brablecová, tel.: 516 487 712
e-mail: libuse.brablecova@lsletovice.cz
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